
 

1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG 

FŐPARANCSNOKSÁG 

„A néppel tűzön-vízen át!” 

 

Jelentkezési lap 
Kérem felvételemet az 1956 Magyar Nemzetőrség tagjainak sorába. Alulírott kijelentem, hogy az 1848-49-es és az 1956-os 

Magyar Forradalom és Szabadságharc eszméivel egyetértek, az Alapszabályban foglaltakat megismertem, azt magamra 

nézve kötelezőnek fogadom el. Felvételem esetén a Nemzetőr Esküt leteszem. Az általam közölt adatok valódiságáért 

büntetőjogi felelősséget vállalok, adataim egyesületi kezeléséhez hozzájárulok. 

Tudomásul veszem a tagdíjfizetési kötelezettségemet, valamint azt, hogy a tagságom bármely okból történő megszűnésétől 

a nemzetőr egyenruhát és nemzetőr rendfokozatot nem viselhetek, igazolványomat elöljáróimnak önként leadom! 

A jelentkező tölti: 

név: ………………………………………………….…, születési név: ……..……..…..…………………………………….., 

anyja születésineve: …………………………….., születési hely: ……………..…………… és idő: ……………………….., 

lakcím: ……………………………………………........, iskolai végzettség: Szakmunkás, Szakközép, Érettségi, Egyetem 

foglalkozás: ………………………………..………...…., munkahely: ….……...……………………………………………., 

telefon: …………………………….…………………….……., e-mail cím: …...……..……………………………….........., 

hon- és rendvédelmi előélet: VAN NINCS, sorkatonaiszolgálat .….… hó, hivatásosszolgálat ….… hó, Nemzetőr ….…. hó 

vezetői tapasztalat: VAN NINCS, hozott rendfokozat: ………….……….. honnan: Honvédség, Rendőrség, Nemzetőrség, 

Egyéb: Vagyonőr: IGEN NEM, Polgárőr: IGEN NEM, Fegyverviselésiengedély: VAN NINCS, .….…………………….., 

Állami-kitüntetései: ...…………………………………………………………………………………...…..…………………, 

 

Büntetve volt-e? (a megfelelő rész alá húzandó): IGEN NEM 

 

Kelt.: .…….………......, (hely), 2023. év ……………… hó …… napján. 

A jelentkezési lap friss digitális igazolványkép melléklettel érvényes! 

 kérelmező saját-kezű aláírás a kereten belül 

Az ajánló tölti ki: 

ajánló neve: ……………..…………………, rendfokozat: nőr. ……….………..………, igazolványsorszám: M.N…………, 

beosztás: ……………………….………………, telefonszám: …………………….., e-mailcím: …………….…………....... 

 

ajánlott: …………………………….. megyei kerületi parancsnokság » ……...…………………………….. egységébe » 

…………………………………… rendfokozatba, …………………….…………… beosztásba elbírálásra felterjesztem. 

 

 

 

...….……....……………………………………... 

ajánló aláírása 

 

Az elnökség-főparancsnokság tölti ki: 

kinevezési rendfokozat: …………………………………………. jelentkezés ELFOGADVA ELUTASÍTVA, beosztása: 

……………………… elfogadva a ……….……… megyei kerületi parancsnokság » ……………… állományába beosztom. 

 

Keltezés: H-Csömör (hely), 2023. év ……….………….…… hó .…... napján.  

 

 

Az elnökség-főparancsnokság részéről szavazással jóváhagyta: 

IGEN NEM Máhli Imre nőr. altábornagy ………………………….…….... 

IGEN NEM Németh Tamás nőr. altábornagy ……………………….……..      …………..…..……………………………... 

IGEN NEM Buchelt Balázs nőr. ezredes ………………………….……….                     vitéz, lovag Dömötör Zoltán 

IGEN NEM Dányi Róbert nőr. ezredes …………………………….………           nőr. vezérezredes, elnök-főparancsnok 

  Igazolvány sorszám: M.N.0001 

 

 

  

M.N.          sorszámú tagsági igazolvány kiállítva, személyügyi nyilvántartásba került. 
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